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 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی سابق کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار و دانشیار گروه علوم باغبانی ،دانشکدۀ کشاورزی،
دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
(تاریخ دریافت - 1332/7/33 :تاریخ تصویب)1333/4/17 :

چکیده
خشکی از مهمترین تنشهای محیطی رایج در کشور است که بر مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان
تأثیر میگذارد .بهمنظور بررسی آثار تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکوالر ( )Glomus intratadicesو اسید
جاسمونیک بر ویژگیهای رشدی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پستۀ رقم قزوینی تحت تنش
خشکی ،آزمایش گلخانهای با سه فاکتور میکوریز (میکوریز و بدون میکوریز) ،اسید جاسمونیک
(غلظت صفر 03 ،و  133میکروموالر) بهصورت محلولپاشی برگی در سه نوبت ،با فاصلۀ زمانی
هر سه هفته یکبار و سطوح مختلف خشکی بهصورت دور آبیاری یک روز بهمنزلۀ شاهد 6 ،3 ،و
 13روز در میان به روش وزنی و براساس ظرفیت زراعی ،با سه تکرار در قالب طرح کامالً
تصادفی روی دانهالهای سهماهۀ پسته انجام شد .نتایج نشان داد که پس از  73روز تیمار خشکی،
با افزایش شدت تنش خصوصیات رویشی دانهالها بهطور معناداری کاهش یافتند .ویژگیهای
اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته ازقبیل محتوای رنگیزههای فتوسنتزی Fv/Fm ،و شاخص عملکرد
( )PIنیز تحتتأثیر خشکی کاهش نشان دادند .گیاهان میکوریزی کمتر تحتتأثیر تنش قرار
گرفتند و همزیستی میکوریزی به بهبود قابل مالحظۀ این پارامترها نسبت به شاهد منجر شد.
محلولپاشی برگی دانهالها با اسید جاسمونیک سبب کاهش ارتفاع ساقه ،وزن خشک برگ،
محتوای کلروفیل  aو مجموع کلروفیل و افزایش حجم سیستم ریشهای شد.
واژههای کلیدی :پسته ،تنظیمکنندۀ رشد ،خشکی ،رنگیزههای فتوسنتزی ،فلورسانس کلروفیل.
مقدمه
پستۀ اهلی ( )Pistacia vera L.در کشور ما بهمنزلۀ یك
محصول استراتژیك جایگاه خاصی در بین تولیدات
کشاورزی دارد و بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی را به
خود اختصاص داده است (.)Emami Meybodi, 2008
آمارها نشان دادهاند که بهرهبرداری بیش از حد از منابع
آب زیرزمینی کشور منجر به افزایش افت منابع آبی و
مشکل کمبود آب شده است ( Abdolahi Ezzatabadi,
 .)1996تنش خشکی کلیۀ فرایندهای فیزیولوژیکی و
* تلفن03433443640 :

بیوشیمیایی گیاهان را تحتتأثیر قرار میدهد و سبب
کاهش رشد ،عملکرد و کیفیت محصول ( & Khalafallah
 )Abo-Ghalia, 2008و در صورت تداوم تنش ،موجب
توقف فتوسنتز ،اختالل در متابولیسم سلولی و درنهایت
مرگ سلول میشود (.)Amarjit et al., 2005
شاخصهای رشدی همانند سطح برگ ،حجم تاجپوشش،
ارتفاع و قطر ساقه ،طول میانگره ،رشد و تراکم ریشه در
واحد حجم خاک تحتتأثیر تنش خشکی واقع میشود
( .)Thomas & Gausling, 2000طی آزمایشی روی
E-mail: s.abbasi2006@yahoo.com
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نهالهای پستۀ تحت تنش خشکی نشان داده شد که
رشد رویشی ،تولید مادة خشك ،میزان کلروفیل ،سرعت
فتوسنتز و محتوای نسبی آببرگ ،با افزایش شدت تنش
بهطور معناداری کاهش یافت ( Bagheri et al.,
 (2007) Saadatmand et al. .)2011a,bنیز ضمن
بررسی سه سطح شوری (صفر 4400 ،و  4600میلیگرم
در کیلوگرم خاک از منبع کلریدسدیم) و سه سطح
خشکی (دور آبیاری  7 ،3و  46روز) بر روی دو پایۀ پستۀ
سرخس و قزوینی ،گزارش کردند که میزان رشد در هر
دو پایه با افزایش دور آبیاری کاهش مییابد بهطوریکه
در پایۀ قزوینی نسبت به پایۀ سرخس کاهش رشد
بیشتری مشاهده شد .با توجه به اینکه در بیشتر مناطق
پستهخیز کشور تنش خشکی حاکم است بنابراین،
همزیستی میکوریزی یکی از روشهایی است که در
سالهای اخیر برای مقابله با کمبود آب در بسیاری از
گیاهان تحت تنش استفاده شده است ( )Auge, 2001که
ارتباط بین ریسههای قارچ میکوریز و ریشههای گیاه
میزبان است و بهعنوان رابطۀ متقابل و سودمندی
شناخته شده است ( Besharati et al., 2005; Song,
 .)2005ریشههای گیاه مواد آلی الزم را به قارچ منتقل و
در مقابل ریسههای قارچ که در خارج ریشههای گیاه
رشد میکنند به مناطق ورای دسترسی ریشه میرسند و
به جذب آب ( Subramanian et al., 1997; Allen,
 )1982; Hardie & Leyton, 1981و عناصر غذایی و
انتقال آن به گیاه میزبان ،بهویژه یونهای کمتحرک مثل
فسفر ،روی ،مس و مولیبدن کمك میکنند ( Song,
Bagheri et al. .)2005; Ruiz-Lozano & Azcon, 1996
( ،)2011aافزایش جذب فسفر توسط نهالهای پستۀ
میکوریزی را عامل افزایش رشد رویشی و تولید مادة
خشك بیشتر ذکر کردند .اسید جاسمونیك یکی از
تنظیمکنندههای رشد گیاهی است که در طیف وسیعی
از واکنشهای فیزیولوژیکی و نموی گیاهان اثر گذاشته و
در پاسخ به تنشهای زنده ( ;Kessler & Baldwin, 2002
 )Wu et al., 2008و غیرزنده ازقبیل خشکی ( Creelman
 ،)& Mullet, 1997; Gao et al., 2004شوری ( Saneoka
 ،)et al., 2001; Mopper et al., 2004دمای باال
( )Murata et al., 1992و دمای پایین ( Rajashekar et
 )al., 1999; Kondo et al., 2004از طریق بیوسنتز

پروتئینهای دفاعی و متابولیتهای ثانویه عمل میکنند
( )Creelman & Mullet, 1995; Wasternack, 2007و
دارای آثار بازدارندگی بر رشد ،رشد طولی ریشه ( Zhang
 ،)et al., 2006فعالیت آنزیم روبیسکو ( & Rohwer
 )Erwin, 2008و آثار القایی بر تشکیل ریشههای نابجا
( ،)Zhang et al., 2006تجزیۀ کلروفیل ( & Creelman
 ،)Mullet, 1997پیری و ریزش برگ ( Sasaki et al.,
 ،)2000; Koo & Howe, 2009انسداد روزنهها و بیوسنتز
اتیلن و تحریك سیستمهای دفاعی گیاه (سیستمهای
آنزیمی یا بازدارندهها) ( Rohwer & Erwin, 2008; Koo
 )& Howe, 2009است (2010) Ge et al. .نشان دادند
که در شرایط تنش خشکی ،تجمع اسید جاسمونیك در
گیاه به افزایش ازدستدهی کلروفیل ،پیری و ریزش برگ
و درنهایت سبب کاهش ازدستدهی آب منجر شد و
مقاومت و زندهمانی بیشتری را برای گیاهان زردآلوی
تحت تنش فراهم کرد .با توجه به این مسئله که
مهمترین اثر میکوریز آربوسکوالر کمك به افزایش رشد
گیاه است و در مناطق خشك و نیمهخشك ،محدودیت
اصلی رشد گیاه ،رطوبت و عناصر غذایی بهویژه فسفر
است و میکوریز میتواند به رشد و جذب فسفر و درنهایت
به بقای گیاهان کمك کند ( Hajian shahir & Abbasi,
 )2004و همچنین با توجه به نقش اسید جاسمونیك در
ایجاد مقاومت به خشکی در گیاهان تحت تنش
( ;Wasternack, 2007; Hashimoto et al., 2004
 ،)Turner et al., 2002پژوهش حاضر با هدف بررسی آثار
تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکوالر و اسید جاسمونیك بر
برخی ویژگیهای رشدی و اکوفیزیولوژیکی دانهالهای
پستۀ رقم قزوینی و بهبود مقاومت آن در شرایط تنش
خشکی انجام شد.
مواد و روشها
مکان آزمایش

این پژوهش در سال  4334در گلخانۀ تحقیقاتی
دانشکدة کشاورزی دانشگاه ولیعصر(عج) واقع در شهر
رفسنجان به اجرا درآمد.
تهیۀ مایۀ تلقیح

در این آزمایش از قارچ میکوریز آربوسکوالر گونۀ
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گلوموس اینترارادیسیز 4استفاده شد .مایۀ قارچ مورد
نظر بهمدت چهار ماه در گلخانه روی ریشۀ ذرت
بهمنزلۀ گیاه تله پرورش یافت و پس از نمونهگیری،
میزان آلودگی ریشۀ گیاه میزبان  55درصد تشخیص
داده شد ( .)Phillips & Hayman, 1970درنهایت
مخلوط یکنواختی شامل قطعات ریشۀ آلوده ،اسپور و
خاک گلدان بهعنوان مایۀ تلقیح قارچ استفاده شد.
تهیۀ خاک و کشت بذر

در این آزمایش از خاک لومی شنی با  3/4درصد رس،
 47/4درصد سیلت 73/4 ،درصد شن با ،7/5 PH
قابلیت هدایت الکتریکی  4/6دسیزیمنس بر متر،
فسفر  46/5میلیگرم در کیلوگرم ،پتاسیم 407/5
میلیگرم در کیلوگرم ،آهن  4/5میکروگرم در گرم،
روی  0/4میکروگرم در گرم ،مس  0/3میکروگرم در
گرم و منگنز  5/5میکروگرم در گرم استفاده شد .از
بذر پستۀ رقم قزوینی استفاده شد که پس از
پوستگیری و ضدعفونی با هیپوکلریت سدیم 40
درصد ،سه مرتبه شستوشو با آب مقطر و قراردادن
بذرها در اتاقك رشد ( )Tajabadi Pour, 2000و
درنهایت پس از جوانهزنی ،سه عدد بذر در گلدانهای
پنج کیلوگرمی حاوی خاک اتوکالوشده (دمای 444
درجۀ سانتیگراد و فشار  44اتمسفر بهمدت یك
ساعت) کشت و مایهکوبی آن توسط قارچ میکوریز با
قراردادن  400گرم از مایۀ قارچ در ناحیۀ کشت بذر
انجام شد .سه ماه بعد از کاشت و قبل از آغاز تنش،
نمونهگیری تصادفی از ریشۀ دانهالهای پسته انجام
شد تا اطمینان الزم از آلودهبودن ریشهها قبل از اعمال
تیمارهای خشکی و اسید جاسمونیك حاصل شود و
میزان آلودگی ریشههای پسته  50درصد ثبت شد
(.)Phillips & Hayman, 1970
تیمار خشکی

سه ماه پس از کشت ،تیمار خشکی در چهار سطح
بهصورت دور آبیاری یك روز بهمنزلۀ شاهد 4 ،3 ،و 40
روز در میان ،بهمدت  70روز انجام شد .اعمال تیمار

1. Glomus intraradices
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خشکی براساس ظرفیت مزرعهای 4و بهروش وزنی صورت
گرفت بهطوریکه پس از تعیین ظرفیت مزرعهای در هر
دور آبیاری ،گلدانها در حد ظرفیت مزرعهای آبیاری
شدند ( Tajabadipure, 2005; Bakhtiari Esfandagheh,
 .)2011; Maleki Kuhbanani, 2013در طول دورة اعمال
تیمار ،دمای گلخانه  45±6درجۀ سانتیگراد ،رطوبت
نسبی  40±3درصد 46 ،ساعت روشنایی و  40ساعت
تاریکی ثبت شد.
تیمار اسید جاسمونیک

در این آزمایش تیمار اسید جاسمونیك با غلظتهای
صفر 50 ،و  400میکروموالر بهصورت محلولپاشی
برگی ( Asghari & Norastehnia, 2006; Ge et al.,
 )2010و همزمان با شروع تیمار خشکی در سه نوبت،
با فاصله هر سه هفته یكبار انجام شد.
اندازهگیری پارامترها
پارامترهای رویشی

در پایان آزمایش ،پارامترهای رویشی شامل تعداد
برگ ،ارتفاع ساقه با استفاده از خطکش و حجم
سیستم ریشهای از طریق تغییر حجم آب در استوانۀ
مدرج اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن خشك،
نمونهها بهمدت  65ساعت در آون با دمای  70درجۀ
سانتیگراد قرار گرفتند و سپس وزن شدند.
رنگیزههای فتوسنتزی

برای اندازهگیری میزان رنگیزههای برگ شامل
کلروفیل  aو  ،bکلروفیل کل و مجموع کارتنوئیدها ،در
پایان آزمایش  0/45گرم برگ از قسمت میانی
شاخساره جدا و در هاون چینی با  40میلیلیتر استون
 50درصد ساییده و مخلوط حاصل بهمدت  40دقیقه
با دور  3500در دقیقه سانتریفیوژ شد .سپس میزان
جذب محلول رویی با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ( T80 UV/VISساخت کشور چین) در
طول موجهای  465 ،540 ،650و 443نانومتر قرائت و
غلظت کلروفیلها و مجموع کارتنوئیدها با استفاده از
روابط زیر محاسبه شد (.)Arnon, 1949
2. Field Capacity
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= )(mg/gFwکلروفیل

a

][(12.7×OD663) – (2.69×OD645)] × [V/1000×W

()4

= ) (mg/gFwکلروفیل b

][(22.9×OD645) – (4.68×OD663)] × [V/1000 × W

()3

= ) (mg/gFwکلروفیل کل

][(8.02×OD663) + (20.2×OD645)] × [V/1000×W

()6

= ) (mg/gFwمجموع کارتنوئیدها

][(7.6×OD480) – (1.49×OD510)] × [V/1000×W
 =ODمیزان جذب قرائت شده =V ،حجم استون

مصرفشده ( 40سیسی) =W ،وزن تر نمونه (گرم).
نسبت  Fv/Fmو شاخص عملکرد ()PI

1

برای اندازهگیری عملکرد فتوشیمیایی فتوسیستم 4
( )Fv/Fmو شاخص عملکرد ( )PIاز دستگاه سنجش
کلروفیل فلوریمتر ( PEA, Hansatech Pocket Ltd.,
 )UKاستفاده شد ،بدین روش که در پایان آزمایش ،از هر
گلدان به تعداد 4ـ 6برگ سالم و بالغ از قسمتهای
مرکزی گیاه انتخاب و در گیرههای مخصوص برای ایجاد
شرایط تاریکی قرار داده شد .پس از  40دقیقه ،دستگاه
سنجش کلروفیل فلوریمتر به گیرههای نصبشده بر روی
برگ متصل و توسط آن میزان عملکرد فتوشیمیایی
فتوسیستم  4ثبت شد .سرزندگی عمومی (قدرت حیات)
دانهالهای پسته نیز با شاخص عملکرد مشخص شد
(.)Strasser et al., 2000
طرح آزمایشی و تجزیه و تحلیل آماری

آزمایش حاضر بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً
تصادفی با سه تکرار انجام شد .تجزیۀ آماری دادهها با
استفاده از نرمافزار  SASو مقایسۀ میانگین دادهها
توسط آزمون چنددامنهای دانکن ( )p<0/05انجام شد.
نتایج و بحث
پارامترهای رویشی

با توجه به نتایج حاصل از این آزمایش ،ویژگیهای
رشدی دانهالها تحتتأثیر تنش خشکی قرار گرفتند
(جدول )4بهطوریکه تحت تنش شدید ( ،)D4تعداد
1. Performance Index

برگ ،ارتفاع ساقه ،حجم سیستم ریشهای ،وزن خشك
برگ ،ساقه و ریشه نسبت به شاهد کاهش معناداری
نشان دادند .همزیستی با قارچ میکوریز بهطور شایان
مالحظهای سبب بهبود رشد گیاهان تحت تنش شد و
بیشترین رشد رویشی در گیاهان میکوریزی نسبت به
گیاهان غیرمیکوریز مشاهده شد .کاربرد اسید
جاسمونیك نیز روی برخی از خصوصیات رویشی
دانهالهای پستۀ میکوریزی تحت تنش آثار معناداری
گذاشت بهطوریکه کمترین ارتفاع ساقه و وزن خشك
برگ در گیاهان غیرمیکوریز با غلظت  400میکروموالر
اسید جاسمونیك و دور آبیاری  40روز در میان
بهترتیب با  43/5و  73/4درصد کاهش و بیشترین
حجم سیستم ریشهای در غلظت  400میکروموالر
اسید جاسمونیك با  74/6درصد افزایش نسبت به
شاهد مشاهده شد (شکل.)4
گیاهان در شرایط طبیعی بهطور پیوسته در
معرض تنشهای گوناگون قرار دارند و تنش خشکی
یکی از تنشهای غیرزندة مهم است ( & Kafi
 .)Mahdavi Damghani, 2000اثر تنش خشکی بر
کاهش رشد را میتوان در نتیجۀ کاهش فتوسنتز گیاه
بیان کرد ،بدینگونه که تنش خشکی از طریق بستن
روزنهها بر اثر ساختهشدن اسید آبسیزیك ،اختالل در
ساختار غشای تیالکوئیدها ،تأثیر بر فعالیت آنزیم
روبیسکو و کاهش انتقال و ذخیرة مواد فتوسنتزی
موجب کاهش رشد و نمو و تولید مادة خشك گیاه
میشود ( Anjum et al., 2011; Yordanov et al.,
 .)2003بهنظر میرسد در شرایط تنش بهعلت کاهش
هورمونهای رشد ازقبیل اکسین ،سیتوکینین و اسید
جیبرلیك ( )Starck & Czajka, 1987و افزایش مواد
بازدارندة رشد نظیر اسید آبسیزیك که خود ناشی از
کاهش پتانسیل آب است ،کاهش رشد رویشی گیاه در
محیط تنش رخ میدهد (.)Ganjali et al., 2010
همچنین احتمال دارد در شرایط تنش خشکی بهدلیل
کاهش پتانسیل آب بافتهای مریستمی ،فشار
تورژسانس مورد نیاز برای بزرگشدن سلول کافی
نیست و درنهایت تعداد برگ و ارتفاع گیاه کاهش
مییابد (Bagheri et .)Kuchaki & Sarmadnia, 2005
 )2011a( al.و  )2005( Tajabadipourضمن پژوهش
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روی گیاه پسته ،گزارش کردند که با افزایش محدودیت
آب ،رشد گیاه ،وزن کل گیاه و عملکرد بهطور معناداری
کاهش یافت و گیاهانی که آبیاری مطلوب داشتند ،وزن
تازه و خشك بیشتری تولید کردند .نتایج مشابهی در پونه
و رزماری ( ،)Delfine et al., 2005آویشن ( & Dunford
 )Vasquez, 2005و زیره ( )Laribi et al., 2009گزارش
شده است که بهدلیل کاهش جذب ،انتقال و مصرف
عناصر غذایی در شرایط خشکی ذکر شد ( & Hu
 .)Schmidhalter, 2005در پژوهشهای زیادی ثابت شده
است که قارچهای میکوریز از طریق سازوکارهای
مختلفی بر رشد رویشی بسیاری از گیاهان همزیست
تأثیر دارند و به افزایش رشد رویشی آنها منجر
میشوند ( ;Wu & Zou, 2009; James et al., 2008
 .)Wu et al., 2007; Mizoguchi, 1992قارچهای
میکوریز قادرند با توسعۀ ریسههای خارجی و تغییر
مورفولوژی ریشۀ گیاهان و افزایش سطح جذب ریشه،
فاصلۀ بین مواد غذایی و ریشه را کاهش دهند ( James et
 .)al., 2008همچنین تولید و ترشح آنزیم فسفاتاز توسط
ریسههای میکوریز سبب میشود که فسفات غیرمحلول و
تثبیتشده در خاک به فرم محلول درآید و برای ریشه
قابل جذب شود ( ،)Song, 2005بنابراین ،با افزایش جذب
عناصر غذایی ازجمله نیتروژن ،فسفر و پتاسیم توسط
میکوریز ،رشد رویشی و میزان مادة خشك گیاه افزایش
مییابد و گیاهان میکوریزی نسبت به خشکی مقاوم
میشوند ( ;Kijkar, 1991; Clark & Zeto, 2000
 .)Abdelhafez & Abdel-Monsief, 2006گزارشهایی
شده است مبنی بر اینکه جذب باالتر رطوبت و فسفر
توسط میکوریز ،منجر به افزایش تمام ویژگیهای رشد
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رویشی دانهالهای پسته ازجمله سطح برگ ،ارتفاع و
قطر ساقه ،وزن خشك برگ ،ساقه و ریشه در شرایط
تنش خشکی شد ( ;Kafkas & Ibrahim, 2009
 .)Caracava et al., 2002; Bagheri et al., 2011aدر
آزمایش حاضر نشان داده شد که افزایش سطوح اسید
جاسمونیك منجر به کاهش ارتفاع ساقه و افزایش
حجم سیستم ریشهای در دانهالهای پستۀ تحت تنش
شد .بیان شده است که اسید جاسمونیك ممکن است
با سنتز اسید آبسیزیك در شرایط تنش خشکی از
طریق اثر بر هدایت روزنهای و بستهشدن روزنهها
(،)Pospisilova, 2003; Acharya & Assmann, 2009
سبب کاهش سرعت تعرق و فتوسنتز شده و درنهایت
به کاهش رشد ( )Janoudi & Flore, 2003در نخود
( )Fedina & Tsonev, 1997و زیتون ( Sanz et al.,
 )1993منجر شده است .همچنین استنباط شده است
که اسید جاسمونیك هم بر اندازة سلول و هم بر
تقسیم سلولی اثر دارد و سبب کاهش فعالیت
مریستمی و درنهایت کاهش رشد و تولید مادة خشك
میشود ( .)Swiatek et al., 2003نتایج پژوهشی نشان
داد که استفادة بیش از  50میکروموالر اسید
جاسمونیك سبب کوتاهی ساقه ،ریشه و کاهش رشد
رویشی و درنتیجه کاهش وزن مادة خشك گیاه سیب
زمینی شد ( .)Ravnikar et al., 1992در شرایط تنش
خشکی ،افزایش هورمونهای اسید جاسمونیك و اسید
آبسیزیك در بافتهای گیاه مانع از رشد ریشه میشود،
بنابراین ممکن است اسید جاسمونیك با ممانعت از
رشد طولی ریشه ،منجر به تحریك ریشهدهی فرعی
شده باشد (.)Zhang et al., 2006

جدول .4تجزیۀ واریانس اثر تیمارهای میکوریز ،اسید جاسمونیك و تنش خشکی بر پارامترهای رویشی دانهالهای پستۀ رقم قزوینی
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الف)

ب)

ج)

د)

و)

ی)
شکل  .4مقایسۀ میانگینهای برهمکنش میکوریز ،اسید جاسمونیك و خشکی بر پارامترهای رشدی دانهالهای سهماهۀ پستۀ رقم
قزوینی پس از  70روز تنش
* به ترتیب شامل تعداد برگ (الف) ،ارتفاع ساقه (ب) ،حجم سیستم ریشهای (ج) ،وزن خشك برگ (د) ،وزن خشك ساقه (و) و وزن خشك
ریشه (ی) D3 ،D2 ،D1 .و  D4بهترتیب دور آبیاری  4 ،3 ،4و  40روز در میان؛  J2،J1و  J3بهترتیب غلظت صفر 50 ،و  400میکروموالر اسید
جاسمونیك؛  M1و  M2بهترتیب تیمار بدون میکوریز و میکوریزی .شاخص باالی هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد ( )±SEاست .حروف
مشابه نشانۀ نبود اختالف معنادار در آزمون چنددامنهای دانکن در سطح  5درصد است.
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پارامترهای اکوفیزیولوژیکی

نتایج تجزیۀ واریانس دادهها (جدول )4نشان داد که
افزایش سطوح خشکی به کاهش معناداری در
پارامترهای اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پستۀ تحت
تنش منجر شد ،بهطوریکه کمترین میزان کلروفیل ،a
 ،bمجموع کلروفیل ،کارایی فتوشیمیایی فتوسیستم 4
و شاخص عملکرد در دور آبیاری  40روز در میان
مشاهده شد .همزیستی میکوریزی از طریق بهبود آثار
تنش سبب افزایش معنادار این پارامترها در گیاهان
میکوریزی در شرایط تنش شد ،بهطور مثال محتوای
کلروفیل  b ،aو مجموع کلروفیل در دانهالهای
میکوریزی بهترتیب با  5/5 ،43/4و  5/4درصد افزایش
نسبت به غیرمیکوریز مشاهده شد .کارایی فتوشیمیایی
فتوسیستم  4و شاخص عملکرد گیاهان میکوریزی نیز
افزایش  3/7و  75/3درصدی در مقایسه با شاهد نشان
دادند .محلولپاشی برگی دانهالها با اسید جاسمونیك
آثار معناداری بر محتوای کلروفیل گذاشت بهطوریکه
کمترین میزان کلروفیل  aو کلروفیل کل در غلظت
 400میکروموالر اسید جاسمونیك بهترتیب با  4/4و
 44/5درصد کاهش در مقایسه با شاهد مشاهده شد
(شکل .)4مجموع کارتنوئیدهای برگ دانهالهای پسته
تحتتأثیر هیچکدام از تیمارهای آزمایش قرار نگرفت.
میزان کلروفیل در گیاهان زنده یکی از فاکتورهای
مهم حفظ ظرفیت فتوسنتزی است و حفظ غلظت
کلروفیل تحت تنش خشکی به ثبات فتوسنتز در این
شرایط کمك میکند ( .)Jiang & Huang, 2001به
نظر میرسد کاهش میزان کلروفیل تحت تنش شدید
خشکی ،بهعلت افزایش فعالیت آنزیم کلروفیالز و
پراکسیداز ( ،)Ahmadi et al., 2004تولید رادیکالهای
آزاد اکسیژن و درنتیجه پراکسیداسیون و تجزیۀ
کلروفیل ) )Schutz & Fangmei, 2001و همچنین
هیدرولیز پروتئینهای تیالکوئیدی ( Synneri et al.,
 )1993باشد )2011b( Bagheri et al. .گزارش کردند
با افزایش تنش خشکی میزان کلروفیل  b ،aو کلروفیل
کل در دانهالهای پسته کاهش یافت .پژوهشها نشان
میدهند که گیاهان میکوریزی تحت شرایط تنش
خشکی میزان کلروفیل برگ بیشتری نسبت به گیاهان
غیرمیکوریزی دارند که از طریق دو سازوکار است:
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 .4میکوریز از طریق بهبود روابط آبی و تعدیل آثار
خشکی ،سبب حفظ ساختار کلروپالست گیاه میشود
()Auge, 2001؛ .4میکوریز از طریق بهبود شرایط
تغذیهای گیاهان میزبان بر حفظ میزان کلروفیل برگ
گیاه اثر میگذارد (.)Subramanian & Charest, 1995
در آزمایشی نشان داده شد که محتوای کلروفیل در
نهالهای پسته میکوریزی بیشتر از غیرمیکوریز بود
( .)Bagheri et al., 2011bنتایج آزمایش ما با نتایج
 (2004) Sannazzaro et al. ،(2008) Colla et al.و
 )2004( Giri & Mukerjiمطابقت دارد .گزارش شده
است که کاربرد خارجی اسید جاسمونیك در گیاهان
تحت تنش خشکی پیری در برگ را تحریك میکند
( )Parthier,1990و پاسخ به پیری بهصورت
ازدستدهی کلروفیل در برگهای جو ( Partheir,
 ،)1990سیب زمینی ( )Zhang et al., 2006و زردآلو
( )Ge et al., 2010و تجزیۀ پروتئینهای کلروپالست
مثل ریبولوز بیس فسفات کربوکسیالز و درنهایت
کاهش فعالیت فتوسنتزی بیان شده است ( & Popova
;.Vaklinova, 1988; Rakwal & Komatsu, 2001
 .)Agrawal et al., 2002مشخص شده تیمار گیاهان با
اسید جاسمونیك ،بیان ژنهای هسته و کلروپالست
درگیر در فتوسنتز را کاهش میدهد و سبب
ازدستدهی کلروفیل میشود ( Weidhase et al.,
 .)1987; Bunker et al., 1995همچنین ممکن است
جاسموناتها با القای ژن کلروفیالز ،تجزیۀ کلروفیل را
در گیاه آرابیدوپسیس افزایش داده باشد و از این
طریق به کاهش محتوای کلروفیل گیاه منجر شده
است ( .)Golovatskaya & Karnachuk, 2008بیوسنتز
اتیلن تحریكشده توسط اسید جاسمونیك نیز احتماالً
منجر به تخریب کلروفیل میشود ( Emery & Reid,
 .)Saniewski et al., 1998 1996شواهدی وجود دارد که
بیان کرده است اسید جاسمونیك تجمع اسید آبسیزیك
را تحریك کرده و از طریق تنظیم هدایت روزنهای ،بستن
روزنهها و یا ریزش برگ ،آسیب ناشی از تنش خشکی به
غشای سلولی را کاهش داده و سبب افزایش مقاومت گیاه
به کمبود آب شده است (.)Bandurska et al., 2003
اندازهگیری فلورسانس کلروفیل یك فناوری نسبتاً جدید
است که در سالهای اخیر بهمنظور مطالعۀ اثر تنشهای
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 .)2005یکی از پارامترهای محاسبهشده در آن،
4
شاخص کارایی فتوسنتزی ( )PIاست ( & Kalaji
 )Lobodia, 2007که میتوان سرزنده بودن (قدرت
حیات) گیاه را توسط آن ارزیابی کرد ( Strasser et al.,
 .)2000این شاخص ،عملکرد هر دو فتوسیستم  4و 4
را بازتاب میکند و اطالعاتی راجع به عملکرد گیاه در
شرایط تنش به پژوهشگر ارائه میدهد ( Strasser et
 .)al., 2004با توجه به کاهش تدریجی میزان شاخص
کارایی فتوسنتزی همزمان با افزایش تدریجی شدت
تنش در پژوهشهای پیشین ،مشخص شد که شاخص
عملکرد حساسیت بیشتری به تنش نسبت به کلروفیل
فلورسانس نشان میدهد (.)Deng et al., 2010
 )2007( Oukarroum et al.بیان کردند کاهش میزان
 PIدر پاسخ به خشکی بهعلت کاهش انتقال الکترون
دستگاه فتوسنتزی گیاهان تحت تنش است .قارچهای
میکوریز احتماالً از طریق افزایش سطح جذب آب و
عناصر غذایی بهویژه عنصر آهن که در مرکز واکنش
فتوشیمیایی نقش دارد سبب حفظ کلروفیل و
فتوسنتز میشوند و میزان کارایی فتوسنتزی در
گیاهان میکوریزی نسبت به گیاهان غیرمیکوریزی
افزایش مییابد (Bagheri et .)Hermans et al., 2003
 )2011b( al.نیز طی پژوهشی روی پسته ،نشان دادند
که عملکرد فتوشیمیایی فتوسیستم  4و شاخص
عملکرد در نهالهای میکوریزی بیشتر از غیرمیکوریز
بود و قارچهای میکوریز از طریق کاهش خسارت به
مراکز واکنش فتوسنتزی ،به افزایش مقاومت گیاه به
خشکی منجر میشوند.

محیطی ازجمله خشکی ،شوری و دما بر راندمان فتوسنتز
برگ در شرایط گلخانهای و مزرعهای بهصورت تکنیکی
ساده ،غیرتخریبی و سریع استفاده شده است ( & Barker
 .)Rosenquist, 2004مرکز واکنش فتوسیستم  4به تنش
خشکی حساس است و نقش کلیدی در پاسخ فتوسنتز به
شرایط تنش بازی میکند (.)Flexas & Medrano, 2002
نسبت فلورسانس متغیر ( )Fvبه فلورسانس حداکثر
( )Fmبا عنوان «حداکثر عملکرد فتوشیمیایی
فتوسیستم  »4نامیده میشود و مقدار آن در شرایط
عادی در یك برگ سالم  0/5است که نشاندهندة
تمامیت غشای تیالکوئیدی و عملکرد نسبی انتقال
الکترون از فتوسیستم  4به فتوسیستم  4است و
توسط تنش خشکی بهعلت تخریب غشای تیالکوئید
کاهش مییابد و به سمت صفر میل میکند
( .)Oyetunji et al., 2007آزمایشهای متعددی نشان
دادند عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی توسط میکوریز
افزایش مییابد و قارچهای میکوریز آثار زیانآور تنش
را کاهش میدهد و میتواند مقاومت به خشکی را در
گیاه توسط بهبود برخی درجات خسارت به مرکز
واکنش فتوسیستمها اصالح کند ( Oyetunji et al.,
 )2007که ناشی از بهبود روابط آبی ،وضعیت تغذیهای
گیاهان میکوریزی و فعالکردن ژنهای افزایشدهندة
این پارامتر بیان شده است (.)Osonubi et al., 1992
برای درک بهتر تغییرات فلورسانس کلروفیل در
شرایط تنش ،تحقیقات پیشرفتۀ تست  JIPرا که
بر اساس تئوری جریان انرژی در غشای تیالکوئید بنا
نهاده شده ،استفاده میکنند ( Romanowska et al.,
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رقم قزوینی
پارامترها
کلروفیل
کلروفیل b
کلروفیل کل
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 nsغیرمعنادار *** ،** ،* ،بهترتیب در سطح  0/04 ،0/05و  0/004معنادار و  M ،Dو  Jبهترتیب تیمار خشکی ،میکوریز و اسید جاسمونیك است.
1. Performance Index
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الف)

ب)

ج)

د)

و)
شکل  .4مقایسۀ میانگین تیمارهای میکوریز ،اسید جاسمونیك و خشکی بر پارامترهای اکوفیزیولوژیکی دانهالهای سهماهۀ پستۀ
رقم قزوینی پس از  70روز تنش خشکی
* بهترتیب شامل کلروفیل ( aالف) ،کلروفیل ( bب) ،کلروفیل کل (ج) ،نسبت ( Fv/Fmد) و شاخص عملکرد (( )PIو) D3 ،D2 ،D1 .و  D4بهترتیب
دور آبیاری  4 ،3 ،4و  40روز در میان J2،J1 ،و  J3بهترتیب غلظت صفر 50 ،و  400میکروموالر اسید جاسمونیك M1 ،و  M2بهترتیب تیمار بدون
میکوریز و میکوریزی .شاخص باالی هر ستون نشاندهندة خطای استاندارد ( )±SEاست .حروف مشابه نشانۀ نبود اختالف معنادار در آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح  5درصد است.

نتیجهگیری کلی

بهطورکلی ،میتوان نتیجه گرفت که تنش خشکی آثار
منفی بر رشد و عملکرد گیاهی دارد .با توجه به نتایج
حاصل از این پژوهش ،با افزایش شدت تنش از سطح
مطلوب آبیاری تا تنش شدید خشکی ،رشد رویشی و
ویژگیهای اکوفیزیولوژیکی دانهالهای پسته کاهش

نشان داد ولی این کاهش تا سطح خشکی مالیم (دور
آبیاری  3روز در میان) قابل توجه نبود درحالیکه
گیاهان تحت تنش شدید ،کاهش چشمگیری نسبت
به شاهد داشتند .با توجه به خشکسالیهای اخیر ،یکی
از نیازهای تحقیقاتی اساسی کشور مسائل مربوط به
ایجاد راهکارهای مناسب برای کاهش مصرف آب است.
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 آسیب ناشی از تنش،برگهای گیاهان تحت تنش
خشکی به غشای سلولی را کاهش داده و منجر به بهبود
.مقاومت گیاه به شرایط خشکی شده است
سپاسگزاری
از دانشگاه ولیعصر(عج) بهدلیل امکانات گلخانهای و
.آزمایشگاهی تشکر و قدردانی میشود
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در این پژوهش همزیستی میکوریزی مثبت ارزیابی شد و
دانهالهای میکوریزی از عملکرد بهتری برخوردار بودند و
میکوریز احتماالً از طریق بهبود روابط آبی و تغذیهای
گیاهان منجر به افزایش مقاومت دانهالها در برابر تنش
 همچنین بهنظر میرسد محلولپاشی اسید.خشکی شد
جاسمونیك نیز توسط تحریك سنتز اسید آبسیزیك و
 پیری و ریزش، تجزیۀ کلروفیل،تنظیم هدایت روزنهای
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ABSTRACT
Drought is the most common environmental stresses that affect plant growth. To study the combined
effects of arbuscular mycorrhizal fungi (Glomus intratadices) and Jasmonic acid on growth and
ecophysiologycal characteristics of pistachio seedlings cv. Qazvini under drought stress, a greenhouse
experiment was conducted in a completely randomized design with three replications. Experimental
factors were including mycorrhizal and non-mycorrhizal, spraying of Jasmonic acid (0, 50 and 100 μM)
and drought stress (irrigation intervals of 1, 3, 6 and 10 days), in the weighting method according to field
capacity. Results showed that after 70 days of drought stress, growth parameters of seedlings significantly
decreased with increasing drought. Ecophysiological characteristics of pistachio seedlings such as
photosynthetic pigments content, Fv/Fm and the performance index (PI) were also affected by drought.
Mycorrhizal plants were less affected by stress and mycorrhizal symbiosis led to a significant
improvement of parameters compared with control. Jasmonic acid application reduced stem height, leaf
dry weight, chlorophyll a and total chlorophyll content and increased root system volume.
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